
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัดแหลม 

สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

คูมือการปฏิบัติงาน 

รับเรื่องราวรองทุกข 
 



 

คาํนํา 

 

คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวรองทุกขของโรงเรียนวัดแหลมฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางการ

ดําเนินการจัดการขอรองเรียนของศูนย รับเรื่องราวรองทุกขโรงเรียน โรงเรียนวัดแหลมท้ังนี้   การจัดการ                  

ขอรองเรียนจนไดขอยุติ ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการและความคาดหวังของ

ผูรบับริการ จําเปนจะตองมีข้ันตอน/กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 

โรงเรียนวัดแหลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

เร่ือง           หนา 

คํานํา 

สารบัญ 

1. หลักการและเหตุผล          1  

2. การจัดตั้งศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขโรงเรียนวัดแหลม     1  

3. สถานท่ีตั้ง           1  

4. หนาที่ความรับผิดชอบ          1  

5. วัตถุประสงค           1 

6. คําจํากัดความ          1  

7. ระยะเวลาเปดใหบริการ        2 

8. แผนผังกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรยีน / รองทุกข      3  

9. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน          4  

10. การรับและตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตาง ๆ      5  

10. การบันทกึขอรองเรียน         5  

11. การประสานหนวยงานเพ่ือแกไขขอรองเรียนและการแจงกลับผูรองเรียน    5  

13. ติดตามการแกไขขอรองเรียน         6 

14. การรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงาน      6  

15. มาตรฐานงาน          6  

16. แบบฟอรม           6  

ภาคผนวก           7 

แบบฟอรมใบรบัแจงเหตุเร่ืองราวรองเรียน / รองทุกข     8 

 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงานรับเร่ืองราวรองทุกข 

ศนูยรับเร่ืองราวรองทุกขโรงเรียนวัดแหลม 

 

๑. หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนดแนวทาง

ปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เพื่อตอบสนองความตองการของ

ประชาชนใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตองานบริการที่มีประสิทธิภาพและ

เกิดความคุมคาในการใหบริการ ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจใหทันตอสถานการณ 

ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการใหบริการ

อยางสม่ําเสมอ  

 

๒. การจัดตั้งศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขโรงเรียนวัดแหลม 

เพ่ือใหการบริหารระบบราชการเปนไปดวยความถูกตอง บริสุทธ์ิ ยุติธรรม ควบคูกับการพัฒนาบําบัดทุกข 

บํารุงสุข ตลอดจนดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความรวดเร็ว

ประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเปนศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต หรือไมไดรับความเปนธรรมจากการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี โรงเรียนวัดแหลม จึงไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ข้ึน ซึ่งในกรณีการรองเรียนที่

เก่ียวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไวเปนความลับและปกปดชื่อผูรองเรียน เพ่ือมิใหผูรองเรียนไดรับ

ผลกระทบและไดรับความเดือดรอนจากการรองเรียน  

 

๓. สถานที่ตั้ง 

โรงเรียนวัดแหลม 72/4 หมู 4 ตาํบลบางหญาแพรก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย 10130  โทรศัพท 02 – 385 9113 

 

๔. หนาที่ความรับผิดชอบ  

เปนศูนยกลางในการรับเร่ืองราวรองทุกข และใหบริการขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษา รบัเรื่องปญหาความ

ตองการและขอเสนอแนะของผูปกครองนักเรียนและประชาชน  

 

๕. วัตถุประสงค  

๑. เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการขอรองเรียน / รองทุกข ของศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขโรงเรียนวัดแหลม               

มีขั้นตอน / กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน  

๒. เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ หลักเกณฑเก่ียวกับการจัดการขอรองเรียน/รอง

ทุกข ที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอและมีประสิทธิภาพ  

 

 



 

๖. คําจํากัดความ  

“ผูรับบริการ” หมายถึง ผูที่มารับบรกิารจากสวนราชการและประชาชนทั่วไป 

“ผูมีสวนไดเสีย” หมายถึง ผูที่ไดรับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางออม จากการ

ดําเนินการของสวนราชการ เชน ผูปกครองนักเรียนและประชาชนในโรงเรียนวัดแหลม  

“การจัดการขอรองเรียน” มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเร่ืองขอรองเรียน/รองทุกข/  

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือการรองขอขอมลู  

“ผูรองเรียน/รองทุกข” หมายถึง ประชาชนทั่วไป/ผูมีสวนไดเสียท่ีมาติดตอราชการผานชองทางตาง ๆ โดย

มีวัตถุประสงคครอบคลุมการรองเรียน/รองทุกข/การใหขอเสนอแนะ/การใหขอคิดเห็น/การชมเชย/การรองขอขอมูล  

“ชองทางการรับขอรองเรียน / รองทุกข” หมายถึง ชองทางตาง ๆ ที่ใชในการรับเรื่องรองเรียน / รองทุกข 

เชน ติดตอดวยตนเอง / ติดตอทางโทรศพัท / เว็บไซต/ Face Book  

 

ประเภทขอรองเรียน  

1. ขอรองเรียนการใหบริการ หมายถึง ขอไมพึงพอใจดานการใหบริการวิชาการตองการใหผูใหบริการ

ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน ไดแก ความไมสะดวกในการรับบริการ ความลาชา ขอผิดพลาดในการใหบริการ การ

เลือกปฏิบัติกับผูรับบริการ การใชคําพูด การดแูลตอนรับ การควบคุมอารมณของผูปฏิบัติงาน เปนตน  

2. ขอรองเรียนประเภทอ่ืน ๆ หมายถึง ขอที่ไมพึงใจในดานการบริการวิชาการตองการใหผูใหบริการแกไข

ในดานหลักสูตร การบริหารจัดการไมโปรงใส ระบบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เปนตน  

 

ความรุนแรงขอรองเรียน  

1. ระดับรุนแรงมาก เปนขอรองเรยีนผูรับบริการไมพึงพอใจอยางมาก และเปนเร่ืองท่ีผลกระทบภาพลักษณ 

เสื่อมเสียชื่อเสียงองคกร มีผลกระทบอยางรนุแรงสงผลใหผูรับบริการตัดสินใจไมเลือกใชบริการ  

2. ระดับรุนแรงปานกลาง เปนขอรองเรียนเก่ียวกับการบริการ ที่สรางความไมพึงพอใจสาหรับผูรับบริการ 

หากปลอยทิ้งไวจะทําใหผูรับบรกิารเลือกใชบริการจากที่อ่ืน  

3. ระดับรุนแรงเล็กนอย เปนขอรองเรียนอาจจะเกิดจากการไดรับขอมูลไมครบถวนสมบูรณ การมีอคติตอ

เจาหนาที่ ซึ่งเปนปจจัยสวนบุคคลของผูรับบริการ  

 

๗. ระยะเวลาเปดใหบริการ  

เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศกุร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 

 

 

 

 



 

 

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน /รองทุกข  

 

 

 

๙. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

การแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดการขอรองเรียน / รองทุกข ของหนวยงาน  

๘.๑ จัดตั้งศนูย / จุดรับขอรองเรียน / รองทุกข ของประชาชน  

๘.๒ จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนย  

๘.๓ แจงผูรบัผิดชอบตามคําสั่งโรงเรียนวัดแหลม เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๐. การรับและตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข จากชองทางตาง ๆ  

ดําเนินการรบัและติดตามตรวจสอบขอรองเรียน / รองทุกข ที่เขามายังหนวยงานจากชองทางตาง ๆ โดยมี

ขอปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้ 

ชองทาง ความถี่ในการตรวจสอบ

ชองทาง 

ระยะเวลาดําเนินการรับขอรองเรียน/รอง

ทุกข เพ่ือประสานหาทางแกไขปญหา 

หมายเหตุ 

รองเรียนดวยตนเอง ณ  

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

วันเวลาราชการ ภายใน 1 วันทําการ  

รองเรียนผานเว็บไซต  

http://watlaemschool.ac.th 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ  

รองเรียนทางจดหมาย จาหนา

ซองถึง โรงเรียนวัดแหลม 

ท่ีอยู 72/4 หมู 4 ตําบลบางหญา

แพรก อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ 

รหัสไปรษณีย 10130 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ  

กลองรับความคดิเห็น ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ  

โทรศัพทสายตรงโรงเรียน 

หมายเลข                     

โทรศัพท 02 – 385 9113 

ทุกวัน ภายใน 1 วันทําการ  

 

๑๑. การบันทึกขอรองเรียน  

๑1.๑ กรอกแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข โดยมีรายละเอียด ชื่อ-สกุล ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท

ติดตอ เร่ืองรองเรยีน/รองทุกข และสถานที่เกิดเหตุ  

๑1.๒ ทุกชองทางที่มีการรองเรียน เจาหนาที่ตองบันทึกขอรองเรียน / รองทุกข ลงสมุดบันทึกขอรองเรียน 

/ รองทุกข  

 

 



 

๑๒. การประสานหนวยงานเพื่อแกปญหาขอรองเรียน / รองทุกข และการแจงผูรองเรียน / รองทุกขทราบ  

๑๒.๑ กรณีเปนการขอขอมูลขาวสาร ประสานหนวยงานผูครอบครองเอกสาร เจาหนาท่ีที่เก่ียวของ เพื่อให

ขอมลูแกผูรองขอไดทันที  

๑๒.๒ ขอรองเรียน / รองทุกข ที่เปนการรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพการใหบรกิารของหนวยงาน เชน การขอ

หลักฐานทางการศกึษา การเก็บเงนิระดมทรัพยากรนักเรยีน เปนตน จัดทําบันทึกขอความเสนอไปยังผูบริหารเพื่อสั่ง

การหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยเบื้องตนอาจโทรศัพทแจงไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ  

๑๒.๓ ขอรองเรียน / รองทุกข ที่ไมอยูในความรับผิดชอบของโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม ใหดําเนินการ

ประสานหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและถูกตอง ในการแกไขปญหาตอไป  

๑๒.๔ ขอรองเรียนที่สงผลกระทบตอหนวยงาน เชน กรณี ผูรองเรียนทําหนังสือรองเรียนความไมโปรงใสใน

การจัดซื้อจัดจาง ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกขอความเพื่อเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ 

เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและแจงผูรองเรียนทราบ ตอไป  

 

๑๓. การติดตามแกไขปญหาขอรองเรียน  

ใหหนวยงานที่เก่ียวของรายงานผลการดําเนินการใหทราบภายใน ๕ วันทําการ เพื่อเจาหนาที่ศูนยฯ จะได

แจงใหผูรองเรยีนทราบ ตอไป  

 

๑๔. การรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ  

๑๔.๑ ใหรวบรวมและรายงานสรุปการจัดการขอรองเรียน/รองทุกข ใหผูบริหารทราบทุกเดือน  

๑๔.๒ ใหรวบรวมรายงานสรุปขอรองเรียนหลังจากสิ้นปงบประมาณ เพ่ือนํามาวิเคราะหการจัดการขอ

รองเรียน / รองทุกข ในภาพรวมของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนา องคกร ตอไป  

 

๑๕. มาตรฐานงาน  

การดําเนินการแกไขขอรองเรียน / รองทุกข ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด กรณีไดรับเรื่อง

รองเรียน / รองทุกข ใหศูนยรับเร่ืองราวรองทุกขโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาสง

เร่ืองใหหนวยงานที่เก่ียวของ ดําเนินการแกไขปญหาขอรองเรียน / รองทุกขใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน ทําการ  

 

๑๖. แบบฟอรม  

แบบฟอรมใบรบัแจงเหตุเร่ืองราวรองเรียน / รองทุกข  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 
 

 



 

แบบฟอรมหนังสือรองทุกข –รองเรียน 

 
เขียนที่.............................................................  

วันที่................เดือน..............................พ.ศ. ...............  

 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแหลม 

  

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................อายุ..........................ป 

อยูบานเลขท่ี..............หมูที่........... ตําบล.......................................อําเภอ...............................จังหวัด.......................... 

ขอรองทุกข – รองเรียน แกทาน เนื่องจาก....................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................  

 

เพ่ือใหดําเนินการชวยเหลือและแกไขปญหา ดัง

นี.้...................................................................................................................................................................................

..  

...................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ  

(ลงชื่อ).............................................................ผูรองทุกข / รองเรียน  

        (............................................................)  

                  หมายเลขโทรศัพท................................................................ 

 

 



 

 

 

 

 

 


